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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, realizada àsdezenove 

horas do dia 08, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de 

Minas.Feita a chamada estavamtodos os vereadores presentes.Após verificação, a ata anterior foi 

aprovada por unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE, com as seguintes leituras: 1 - Projeto 

de lei nº 23/15 “Dispõe sobre a concessão de uso de terreno urbano para a construção de sede da 

igreja assembleia de deus – ministério visão mundial de Fortaleza de Minas e dá outras providências”; 

2 - Petição à Câmara Municipal, de autoria do cidadão Romilson Cesar de Almeida. Tendo o Presidente 

dito que transferir a ASSOCIART para a Câmaraé inviável porque no local onde foi sugerida a mudança 

da associação, existem móveis e equipamentos e não há outro local para destinação dos mesmos, além 

de a Câmara não ter a mesma autonomia da prefeitura para ceder espaços; quanto ao clube da melhor 

idade disse que irá repassar o assunto ao executivo para que seja avaliado; sobre o cemitério disse ser 

solicitação antiga dos vereadores, apesar de não terem pedido a demolição dos barracões, pois, a 

prefeitura já possui área para a expansão tendo a prefeita se comprometido em realizar a obra, porém, 

o que falta é recurso. Lembrando que retirar os barracões do local não é condição para expandir o 

cemitério, visto existência de lote pra este fim, tanto que a prefeita informou que as atitudes legais 

junto a parte ambiental estavam sendo tomadas para o aumento. Lembrado pelo vereador Ernane 

sobre a elaboração de projeto enviado a prefeita referente a expansão citada, que o executivo estava 

estudando, mas, o maior problema e a falta de recurso.Após foi informado que estão sobre as mesas 

cópias de respostas de ofícios e requerimentos, e de convite para participação no Concafé de 24 a 

26/09 no Expominasem BH. Informado ainda que conforme acordo em reunião anterior, serão 

votados nesta reunião os projetos de concessão de lotes para instalação do parque industrial. Que 

foram apresentadas propostas de empregos pelas seguintes empresas: Construtora São Pedro; 

Edivaldo José da Silva; Auto Peças 3 N; Robson de Paula Silva; Marcelo Silva Coimbra – ME; São 

Sebastião Locação; José Pedro Ribeiro e Construtora e Pinturas Cruzeiro do Sul. Lembrando que esta 

intenção não era requisito do projeto, que foi solicitação dos vereadores para fazerem avaliação do 

mérito. O Presidente informou que se forem votar todos os projetos, devem deixar de votar o projeto 

que destina lote à Cantina Sabor da Mamãe, que desistiu do mesmo, que provavelmente este projeto 

será retirado pelo executivo, e destinado a Igreja Assembleia de Deus, conforme projeto nº 

23.Instalado o GRANDE EXPEDIENTE:Fez uso da tribuna a cidadã Leda Almeida, a qual informou que 

ouviu boato de que houve aumentos salariais para alguns funcionários comissionados nesta 

administração. Que não tinha conhecimento de que o site da ADPM era público e que todos poderiam 

acessar para conhecimentossobre aumentos e progressões salariais dos servidores. Que ao pesquisar 

sobre tal reajuste verificou que os dados apresentados são até julho/15. Relatou que não teve tempo 

para analisar cargo por cargo, que não entende como funciona o poder desta Casa para responder aos 

questionamentos,mas,gostaria de esclarecimentos. Informou que em 2014 foi aprovado o piso salarial 

para as agentes de saúde e este recurso é integralmente repassado direto para o fundo a fundo para 

que seja feito repasse integral para os agentes de saúde, desde então, estes profissionais têm feito 

solicitações para que o executivo faça este repasse, mas, a última posição da prefeita foi que apesar de 

saber que é direito das agentes receber este piso salarial, a mesma não poderia efetuar o pagamento 

porque ultrapassaria o limite máximo permitido que é de 95% e que se as agentes procurassem a 

justiça e o juiz determinando o pagamento aí sim o executivo acataria a decisão, mas de livre e 

espontânea vontade não poderia porque seria penalizada. A Sra. Leda disse que na reunião com a 

prefeita foi falado que havia sido feito o impacto orçamentário e por isso não daria este aumento e que 

este impacto envolve este mandato e os posteriores, tendo as agentes entendido o que foi dito pela 
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prefeita, porém, não tinham acesso ao site da ADPM, lembrando ainda que já existe ação judicial contra 

o executivo visando o recebimento do referido piso salarial. Em analise ao referido site a cidadã disse 

ter observado que em janeiro de 2013 o cargo de chefe do serviço de educação e cultura com matrícula 

127.2 possuía vencimentos de R$ 2. 070, 92, e em agosto teve progressão para R$ 2.681,47, mas, em 

janeiro de 2015 foi para R$ 2.865, 65, e por isso, gostaria de saber se houve orçamento, se foi feito 

impacto orçamentário e de onde veio este aumento em torno de R$ 750 a R$ 800,00 no salário deste 

cargo e para o mesmo servidor. Em seguida relatou que um servidor auxiliar de enfermagem com 

matricula 132.1 em janeiro/13 tinha vencimentos de R$ 1.390,28 e a partir de abril/13 passou a 

receber 1.464,16, mas em janeiro15 passou a receber R$ 1.854,08, caracterizando um aumento em 

torno de R$ 500,00. Relatou que comparou com profissional de matrícula 147.0, lembrando que estes 

servidores possuem diferença de um ano de admissão na prefeitura e diferenças salariais de R$500,00, 

por isso, a cidadã gostaria de saber de que forma se deu esta progressão, visto que o outro que tem a 

mesma função não obteve reajuste. Comentou de terceiro caso que é o cargo de chefe do setor de 

compras e suplementos o qual foi admitido em janeiro/13 com salário médio de R$ 2.712,00, mas, 

ocorre mudança de matricula e outro funcionário em janeiro/13 recebe salário de R$2.858,00o qual 

não chama muita atenção, mas, é notório que este funcionário nunca está no local porque hoje quem 

ocupa estes cargos são servidores efetivos e de carreira. Então, onde está lotado este funcionário com 

esta data de admissão? E respondendo como chefe deste setor? O servidor pode estar lotado em outro 

setor exercendo cargo comissionado, apesar de ser admitido como chefe do setor de compras e 

suplementos?pois, conforme informações do mês de julho/15 este funcionário está lotado no 

município desta forma. Questionou quem é este funcionário e em qual setor está lotado uma vez que 

no setor de compras não é. Continuou relatando que há algum tempo fez requerimento ao executivo 

solicitando informações sobre a lei de progressão dos servidores, pois, a mesma possui níveis verticais 

e horizontais, e que ao verificar a relação de servidores analisou que na prefeitura hoje não existe 

servidores de níveis um e dois, todos são três, entre eles, motoristas, professores, auxiliar de serviços 

gerais, dentre outros. Disse que sempre faz este questionamento, não obteve resposta do executivo e 

gostaria de saber o porquê foi feita progressão do nível um para dois, e do nível dois para o três, ou 

direto do nível um para três, e os demais servidores que aguardam a progressão com aumento de 10% 

a cada três anos não foram beneficiados. Relatou que no mesmo mês em que a prefeita diz fazer 

avaliação onde o impacto orçamentário do aumento das agentes não era permitido, a mesma reajusta 

salário para três cargos comissionados. Solicitou comparativo entre os três aumentos, de quanto seria 

no total, e o valor do reajuste das agentes, e questionou como foi possível para uns e para outros não, 

visto entender que o reajuste para as agentes seria de valor inferior.Em seguida foram feitas as 

seguintes considerações: PRESIDENTE: Esclareceu que quando o reajuste é generalizado, necessita de 

aprovação da Câmara. Já as progressões, devem ser feitas pelo prefeito e estão previstas no plano de 

cargos e carreiras. Falou que os questionamentos são pertinentes, devem ser avaliados, e por isso, 

propõe seja montada comissão de vereadores para verificar estas diferenças e as justificativas para as 

mesmas, e após será emitida resposta a cidadã. Disse que a Câmara está a disposição, que nem sempre 

acertam em tudo, mas estão aqui para ajudar e quando os vereadores não sabem dos assuntos, a 

população deve trazer os mesmos, visando resolver e esclarecer as duvidas. Sugeriu fosse montada 

comissão de três vereadores para se reunirem junto ao executivo, após acordo decidiu-se que a 
mesma seria formada pelos vereadores Márcio, Evair e Ernane e que iria à prefeitura em 10/09 
às 09:00 horas. Em seguida fez requerimento ao executivo para que interceda junto ao União 
Esporte Clube, para que seja sanado problemas na iluminação dos banheiros do clube 
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municipal,além do mau cheiro do local. Esclareceu que houve evento no referido clube e não 

conseguiram ascender as lâmpadas dos banheiros. Que não é a primeira vez que recebe esta 

reclamação. E que se não for problemas e sim nova maneira de ligar as lâmpadas que deixem descrito 

no local visando mais facilidade. Após comentou ter passado pela Rua Espirito Santo próximo da 

residência do Sr. Demis (Carlos Lourenço), e no local provavelmente existe bueiro no lote do Sr. 

Valdeci, mas que talvez esteja entupido, pois, a rua estava inundada devido as chuvas. Fez 
requerimento ao encarregado de serviços gerias para desobstruir o referido bueiro, ou que 
seja feito trabalho necessário visando o escoamento da água.ASSESSOR JURÍDICO: Que na 

administração pública o orçamento é prévio, sempre é votado de um ano para outro, que para esta 

aprovação primeiramente é feita audiência pública e por isso é interessante que a população participe 

desta audiência, pois, podem ser feitas alterações.  Esclareceu que o impacto orçamentário é feito de 

um ano para o outro, e o que será aplicado é o que está na lei do orçamento. Quanto a reajuste de 

salario, deve ser aprovada lei na Câmara ou algum tipo de decreto que traga benefícios. Mas, o que 

chama a atenção é o número de horas extras e por isso, devem analisar corretamente. VEREADOR 
JURUBEL REIS: questionou o que a Sra. Leda quis dizer com extrapolar 95%. Respondido que é 

referente à LRF em que o limite é 54% e 95% é o prudencial. Após o vereador relatou que para 

ampliação do cemitério existe terreno adquirido para tal fim e o que falta é organizar a situação, pois, o 

município precisa muito disso, apesar de ser bastante discutido na Câmara. Quanto a demolição dos 

barracões disse não concordar, mesmo sabendo que necessita de adequação para que continuem 

trabalhando, mas, não concorda em desmanchar algo que já está pronto e que pode ser adequado 

trazendo segurança para quem trabalha e frequenta os mesmos, além de dar ao município 

disponibilidade para exercer várias funções no local. Em sua opinião devem investir e não demolir. 

Sobre os questionamentos da cidadã Leda, disse que realmente houve muitos comentários de 

funcionários que tiveram aumento de salário no mês de agosto. Informou que junto do Presidente 

procurou a prefeita, ocasião esta em que o vereador Evair estava na prefeitura, tendo sido informado 

pela prefeita que apenas três funcionários da prefeitura tiveram aumento, dois servidores de carreira 

que passaram a sercargos comissionados e outro foi remanejado de cargotambém comissionado. 

Esclareceu que foram estes os documentos apresentados pela prefeita a qual informou que ninguém 

recebeu aumento. Por sugestão do vereador Jurubel foi feito requerimento do Plenário para o 
envio da folha de pagamento de todos os servidores municipais de maio/15 a presente data, 
visando esclarecimentos. O vereador disse ter sido informado de que há servidora da escola 

municipal Alzira Alvares que se aposentou e que teria sido recontratada. Tendo a prefeita, informado 

que a professora trabalhou até dia 01, foi solicitada a recontratação da mesma que trabalhou nos dias 

02 e 03 quando recebeu informação de que não seria novamente contratada. Após fez requerimento 
ao executivo para o envio dos balancetes contábeis de março/15 a presente data. Relatou que 

não há necessidade de cobrança destes documentos pelos vereadores, pois, a prefeitura deve enviar os 

mesmos todos os meses, porém, o último recebido é de fevereiro. Requereu também informações 
sobre implantação de infraestrutura do local destinado ao distrito industrial, pois, não é visto 

nenhum movimento da prefeitura no local. Quanto a cessão de terreno para a igreja assembleia de 

deus, disse que a principio tudo que será construído em volta desta igreja será um parque industrial, 

que vão analisar a legalidade do projeto juntamente com o assessor jurídico, mas também, gostaria de 

deixar claro quanto ao local ao pastor Alexandre. Em seguida comentou que ouve muito falar em crise 

financeira, que sabe da existência da mesma em todo país, que reivindicação salarial e direito de todos, 

mas,entende ser inoportuno a mudança de cargo mencionado. Esclareceu que houve um aumento do 
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salário, e que dentro de um quadro de trezentos funcionários nãohá reajuste há quase três anos. 

VEREADOR GABRIEL QUEIROZ: Perguntou se a verba destinada as agentes de saúde é recebida 

direto do governo e quantas agentes são cadastradas, respondido que é depositado diretamente na 

conta do município e é específico em atenção ao agente de saúde. Esclareceu que quem determina a 

quantidade de agente de saúde no município égoverno, através de avaliação e indicadores, em 

Fortaleza tem que ter sete agentes e todos devem ser cadastrados, além de várias regras a ser 

cumpridas e as metas batidas. E o que entristece é que o repasse é enviado, os profissionais fazem seu 

trabalho para evitar o corte do repasse, porém, o mesmo não é destinado as agentes. Disse que hoje 

são cadastradas seis agentes de saúde efetivas e uma colaboradora que está desempenhando a 

função.Sobre a reivindicação do Sr. Romilson de mudança de sede da ASSOCIART, o vereador disse que 

o projeto de cessão de lote já foi aprovado para esta associação e estão aguardando o inicio das obras. 

Quanto a transferência do CRAS para o clube da melhor idade disse que devem avaliar e ver o que 

pode ser feito. Sobre o cemitério disse que a batalha é grande. Já quanto as reivindicações da Sra. Leda 

falou que serão avaliadas e quer participar para ter bom conhecimento e dar uma resposta 

correta.VEREADOR FERNANDO PEREIRA:agradeceu a Deus por esta reunião, cumprimentou os 

presentes e solicitou que participem mais das reuniões para estarem por dentro do que é discutido na 

Câmara. Disse que foi muito pertinente a atenção da Sra. Leda com relação aos cargos e alterações 

ocorridas. Que também é servidor público e espera resposta, pois, luta pelos seus direitos. Informou 

que quando há projeto de aumento salarial, o mesmo não participa da votação por ser servidor e 

beneficiado diretamente. Relatou ser interessante as reivindicações do cidadão Romilson, mas, a 

demolição dos galpões causaria prejuízo ao município, mesmo sabendo que não há verba suficiente 

para recuperação dos mesmos, mas, quem sabe ocorra um milagre, tendo em vista defasagem na 

receita do município após a paralisação das atividades da Votorantim.E ainda existe problema com os 

bombeiros para liberação e funcionamento dos barracões. Relatou que não são apenas os barracões 

onde funciona o CRAS e a ASSOCIART, pois, onde funciona o centro terapêutico também está em 

situação crítica e não há local disponível para transferir o que irá gerar gastos ao município.Sobre a 

ASSOCIART, lembrou que a associação pleiteou terreno junto a VM e também ao município e por isso, 

devem aguardar resposta. Relatou entender a preocupação do cidadão a qual é a mesma dos 

vereadores. Disse que precisam pensar na segurança, do município e do que funciona nos barracões. 

Que devem tomar cuidado para não despertar os bombeiros sem antes terem encontrado local para 

transferir os órgãos que funcionam nos barracões e na verdade prejudicar e fazer parar as atividades. 

Por isso, devem tomar cuidado, pois, as reuniões da Câmara vão para o site e pode causar impacto no 

município. Relatou que conforme o cidadão falou com os colegas Adenilson e Evair, deveria ter falado 

com os demais vereadores, porque as decisões dependem de todos. Quanto ao projeto de lei nº 23, 

disse que será analisado, mas no local será o distrito industrial e os horários dos cultos poderão se 

chocar com os de funcionamento das fábricas e talvez pudessem encontrar outo local para destinar a 

igreja. Disse saber da importância de se criar um filho dentro da igreja, que se soubesse disso já estaria 

frequentando a mesma há mais tempo. Quanto a reunião do SEBRAE disseque o prédio da Câmara foi 

solicitado pelo mesmo e pela Votorantim e que soube da mesma após ter ocorrido, pois, convocaram 

apenas o Presidente da Casa e a prefeita, mas, quando enviam projetos à Câmara, necessitam do apoio 

e aprovação dos nove vereadores. Relatou que quando chegam convites nesta Casa e são destinados a 

todos os vereadores , os mesmos são distribuídos, e que está chamando a atenção da Votorantim e do 

SEBRAE que estão desfazendo da maior parte dos vereadores desta Casa.Tendo sido feito oficio à 
Votorantim e ao SEBRAE solicitando que quando ocorrer reunião desta natureza que 



5 

 

convocassem todos os vereadores.Oficializou também a policia militar solicitando maior 
patrulhamento rural no município, visto furtos ocorridos. Esclareceu que esta solicitação se faz 

visto que foi abordado por vários fazendeiros do alto da serra da catuaí, os quais mais uma vez 

solicitaram a presença da policia na zona rural, em face da ocorrência de alguns furtos. VEREADOR 
EVAIR PEREIRA: cumprimentou e agradeceu a presença de todos, após questionou a cidadã se a 

questão do reajuste das agentes já está sendo discutido no MP, respondido que sim, antes, porém, 

foram feitas várias reuniões na tentativa de resolver e após a negativa, foi que tomaram esta decisão. 

Dito pelo vereador que como já está em instância superior devem esperar o resultado da ação, 

lembrando que o SINDISFOR também move ação neste sentido. Relatou que se é de direito dos 

servidores, os mesmos devem lutar sempre. Esclarecido pela Sra. Leda que o questionamento é que 

para a mesma parece haver dois pesos e duas medidas e é isso que chateia, pois, quando foi dito que 

não poderia ser pago porque ultrapassaria o limite, as agentes entenderam e não houve 

questionamentos, mas, se for comparar não é um valor tão alto quanto a alguns salários que estão 

sendo recebidos, visto que o reajuste para as agentes seria em torno de cem a duzentos reais. Após fez 
requerimento ao executivo solicitando seja verificado junto ao órgão ambiental competente e 
se possível sejam feitas as podas das árvores das beiras das estradas, as quais estão trazendo 
riscos principalmente neste período chuvoso e de muito vento.Sobre o documento do Sr. 

Romilson disse que devem analisar legalidadeda questão de ceder os fundos da Câmara para ser sede 

da ASSOCIART. Sobre transferência do CRAS para o clube da terceira idade, disse que os dois grupos da 

terceira idade devem se unir novamente e para isso deveriam agendar reunião com os responsáveis 

pelos clubes, pois, a união dos mesmos só fará progredir, e com isso, o clube da melhor idade poderá 

ser dividido para funcionamento do CRAS e centro terapêutico, lembrando que a preocupação de 

haver local especifico para estas mudanças e muito importante e este clube seria um ótimo local caso 

haja consenso dos dois grupos da terceira idade. Já com referencia ao cemitério, o mesmo é de acordo, 

pois, se conseguirem retirar dos barracões todas as dependências existentes lá, o local é ideal para a 

expansão do cemitério podendo ser feita saída do velório direto para o cemitério. Falou que os galpões 

já estão condenados pelo corpo de bombeiros e se demolir e reconstruir fica mais barato que reformar 

os mesmos visto que quase tudo no local é inflamável e se ocorrer acidente no local na rede elétrica ou 

incêndio com certeza o município será responsabilizado porque existe laudo dos bombeiros 

impedindo o uso do local, por isso achou interessante a sugestão do cidadão.  Sobre a fala da Sra. Leda 

disse acreditar que será solucionado o mais breve possível, pois, irão se reunir com quem for preciso 

para esclarecimentos. Sobre a cessão de lote para a igreja, disse ser de suma importância, haja vista 

que terão dificuldades de encontrar local adequado para esta construção, visto que além dos cultos 

acontecem outros eventos inclusive sociais que trazem ganhos à sociedade. Disse que normalmente 

em distrito industrial existe lei que regulamenta horário de funcionamento das empresas.Após fez 
requerimento ao executivo para verificação de meio legal para que a prefeitura seja 
comunicada com antecedência sobre todos os eventos que venham a ocorrer em espaços 
públicos, para que seja providenciado policiamento e ambulância, eximindo o município e 
organizadores de responsabilidades caso ocorra algumacidente. Assinam este documento os 
vereadores Wilson, Fernando e Ernane.Lembrou que o Sr. Walter propôs de reformar o barracão 

onde funcionava a fábrica de móveis, mas, não foi permitido porque o local é considerado uma área só, 

por isso, não dá para arrumar um barracão e deixar outro.VEREADOR ERNANE DIAS:Parabenizou a 

Sra. Leda e todos os servidores presentes, visto estarem lutando por seus objetivos. Solicitou 

informações sobre o nome dos funcionários citados pela cidadã, pois, desta forma ficaria mais fácil 
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para os vereadores. Respondido que no site aparece apenas a matrícula do servidor, pois, é questão de 

sigilo pessoal. Em relação a solicitação do Sr. Romilson disse que a ideia de mudança do CRAS para a 

terceira idade é uma ideia maravilhosa, pois, poderia servir também para sediar fabrica. Sobre o 

cemitério disse ser reivindicação de todos os vereadores, mas não está sendo possível devido às 

condições do município. Em seguida fez requerimento ao engenheiro da prefeitura para 
afastamento de alambrado do Campo Beira Rio, visto acidente ocorrido durante disputa de 
bola entre dois atletas, sobrando espaço maior, o que evitaria acidentes. O vereador Wilson 
sugeriu fosse acrescentado a regulagem dos refletores dos campos de futebol, bem como, a 
poda de árvores e limpeza dos mesmos. Visto que ocorreu evento no local reunindo mais de cem 

pessoas, e o vereador teve lavar o banheiro devido o excesso de sujeira. Relatou que recebe critica e 

normalmente isso ocorre porque é vereador, que não está criticando a administração, mas servidor 

existe, porém, o serviço não está sendo feito. Após acordo o requerimento foi expedido em nome do 

Plenário.Por sugestão do vereador Ernane foi feito ofício do Plenário aos Srs. Márcio Peão e Itamar 
Justino, parabenizando pela realização de leilão de gado que arrecadou fundos ao HRC de 
Passos. Lembrando que o Sr. Itamar cedeu o local para realização do evento. Sugeriu também o 
envio de ofícios do Plenário as diretoras das escolas municipais e estadual parabenizando pela 
realização de evento em comemoração ao dia sete de setembro. Foi feito ainda, ofício do 
Plenário ao Sr. Dimas no mesmo sentido, visto que o mesmo não mediu esforços para ensaiar os 
alunos num prazo de cinco dias. Quanto a igreja assembleia de Deus, o vereador falou que os 

vereadores devem apoiar a ideia de cessão de lote até porque os cultos ocorrem a noite, horário em 

que as fábricas não estão funcionando. Que as igrejas são as únicas entidades que não tem recursos 

oriundos do governo e se mantêm com o apoio dos fieis. VEREADOR APARECIDO AMARAL: Disse que 

o Sr. Romilson está correto e que tem o apoio do vereador. Quanto as reinvindicações da Sra. Leda 

disse que os servidores devem mesmo correr atrás do que é de direito e que podem contar com os 

vereadores. Fez requerimento ao encarregado de serviços gerais para manutenção das 
lâmpadas da quadra do bairro Chapadão.VEREADOR WILSON PEREIRA: Sugeriu o envio de 
requerimento do Plenário, para esclarecimentos das dúvidas da cidadã, pois, apesar de 
respeitar a decisão de montar comissão, em sua opinião, o documento tem mais validade. 
Tendo a sugestão sido acatada.A cidadã solicitou também o envio de requerimento à ADPM neste 

sentido, esclarecidoque como a empresa é prestadora de serviço, a Câmara não pode expedir 

documento a mesma, mas, caso na prefeitura não consigam os esclarecimentos, podem solicitar do 

executivo que requeira da empresa as informações. Parabenizou o Sr. Romilson visto que a ideia de 

transferir a terceira idade para o clube municipal é boa, o qual é muito grande e dará para manter as 

duas associações, desta forma deixará a melhor idade para o CRAS que será bem centralizado e de fácil 

acesso. Quanto ao espaço nos fundos da Câmara, disse ser bem pequeno e que esta Casa não pode 

ceder o espaço. Sobre o cemitério disse ser ótima ideia, inclusive a melhora do velório também, sendo 

esta uma luta antiga dos vereadores, pois, todas as vezes que entram no local são cobrados quanto a 

reforma do mesmo. Parabenizou aos servidores que estão correndo atrás dos objetivos dos mesmos. 

Disse que o vereador é um fiscal do município e é através das informações trazidas aos mesmos que 

podem encontrar solução, apesar de não saber se existe algo de errado, porém, irão fiscalizar. Quanto 

ao campo de futebol disse que já foram feitos vários requerimentos e o esporte está precisando de 

mais atenção. Relatou que são cadastradas no CRAS 96 crianças, e ainda, 25 crianças entre 5 e 7 anos 

sem o cadastro. Que o esporte tira diversas crianças e adolescentes das ruas e em parceria com as 

escolas conseguem chegar no objetivo final. Disse que nos campos de futebol existem os refletores, 
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mas, não clareiam o local. Quanto aos alambrados lembrou-se de adolescente que bateu a cabeça e teve 

crise de convulsão, por isso, incluiu pedido junto ao requerimento do colega Ernane, visando mais 

atenção por parte do executivo. Sobre cessão de lote à igreja disse que devem verificar a legalidade 

junto a assessoria jurídica, e se for legal, deveriam encontrar outro local para construção da 

mesmaseparado do distrito industrial, já que existem outros terrenos mais centralizados. Falou que os 

vereadores se preocupam com a segurança dos galpões, mas possuem informações de que os galpões 

onde estão o CRAS e a ASSOCIART, seriam reformados com verba própria do CRAS e os demais galpões 

seriam demolidos. Lembrou-se de proposta de adequação de um dos barracões,feita ao promotor pela 

fabrica de móveis do Sr. Walter conforme exigência dos bombeiros, sendo informado que não havia 

solução e que o local seria demolido, diante disso, como vereador entendeu que o problema da 

ASSOCIART e CRAS estava solucionado. VEREADOR ADENILSON QUEIROZ: Relatou que os servidores 

devem sim procurar o que é de direito. Fez requerimento em regime de urgência ao chefe dos 
transportes requerendo informações sobre o veículo“van”que irá transportar os alunos para 
Franca, mas que após acidente, está em manutenção. Disse ter ido à oficina responsável pelo 

conserto por três ou quatro vezes, para ver em que situação estava. Na primeira visita a oficina foi 

informado que o veiculo estaria pronto em duas semanas, tendo o vereador conversado com o chefe 

dos transportes para que fosse dado andamento do restante da manutenção, tendo em vista 

comprometimento desta Casa de devolução de quatro mil reais ao executivo para pagamento da 

manutenção do referido veículo, visando facilitar para os estudantes da UNIFRAN. Na segunda visita a 

oficina, o vereador foi informado que a primeira parte da manutenção já estava pronta, então, falou 

novamente com o Sr. Ronaldo tendo sido informado que a parte mecânica seria montada, informado 

pelo Sr. Ronaldo que no prazo de cinco dias o veiculo estaria pronto, porém, o vereador esteve nesta 

data na oficina e a van estava do mesmo jeito, o vereador entrou novamente em contato com o Sr. 

Ronaldo o qual informou que estava esperando chegar uma turbina, tendo se comprometido de que 

em 09/09 o veiculo estaria pronto, visto que já sabia que os alunos pagaram por transporte até dia 

10/09, tendo em vista comprometimento de que o veiculo estaria pronto ate esta data para dar 

continuidade no transporte. Participam deste requerimento o Presidente Márcio e o vereador 
Wilson. Esclarecido pelo Presidente que junto do vereador Jurubel estiveram reunidos com a prefeita 

e após acordo o Presidente se comprometeu de devolver valor para manutenção, visto o executivo não 

ter o dinheiro. Que realmente houve comprometimento com o prazo e os alunos não podem ficar no 

prejuízo. Continuando o vereador Adenilsoninformou que o projeto de cessão de lote para a igreja foi 

encaminhado nesta tarde, e que se for legal é de acordo com o projeto porque tem grande caráter 

social na cidade. Lembrou-se da existência de terreno próximo ao cedido para a ASSOCIART, o qual 

poderia ser cedido a igreja, visto comentário de que o lote destinado a mesma se localiza no distrito 

industrial. Sobre reivindicações do Sr. Romilson, disse concordar com o que for legal. Em seguida 

comentou da preocupação da prefeita em trazer empregos e renda para o município, e como a Câmara 

faz devolução financeira anual, o vereador gostaria de sugerir que este valor fosse investido na 

construção de barracões para trazer empregos aos fortalezenses, para que não fosse preciso mudar da 

cidade, tendo sido feito requerimento neste sentido.Com a palavra o cidadão Romilson informou 

que participou de palestra do SEBRAE em que o palestrante disse que a dificuldade está para todo lado 

e que há disputa entre os municípios para implantação de empresas visando geração de empregos. De 

acordo com o palestrante o terreno corresponde a 2 ou 3% daquilo que a empresa necessita, então, 

àquelas empresas de médio porte que geram de 30 a 50 empregos, quer a estrutura pronta. Comentou 

que existe o local destinado ao distrito industrial, mas o custo para a montagem completa da estrutura 
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é muito alto, e o município está com os recursos financeiros limitados. Quanto aos barracões disse que 

é mais caro reformar que construir novos, por isso, devem verificar quais prédios públicos do 

município têm possibilidade de mudança e adequação para que o mesmo sirva para certas 

atividades.Disse que falou com os vereadores Evair e Adenilson e ainda, com a prefeita, pois, o objetivo 

desta petição é provocar discussão para solucionar o problema dos barracões os quais não podem 

estar funcionando, pois, estão comprometidos pelos bombeiros. Sugeriu transferir o setor de 

fisioterapia para a secretaria de saúde e o CRAS para o clube da melhor idade já quetem laudo 

favorável dos bombeiros e estrutura pronta inclusive para instalação de uma fábrica. Sobre o cômodo 

anexo a Câmara disse que seria bom convidar o pessoal da ASSOCIARTpara uma visita, pois, trabalham 

num espaço grande, mas, necessitam de espaço pequeno. Comentou que devem pensar em mudanças 

seja alterando com criando lei porque não pode ficar como está. Relatou que em seu entendimento a 

lei permite alteração para que a cessão de cômodo ocioso da câmara possa ocorrer por empréstimo à 

ASSOCIART até a construção da sede da mesma, visto que o referido cômodo guarda mesas, cadeiras, e 

móveis que não são utilizados. Informou que em países mais adiantados e civilizados, as reuniões da 

Câmara são realizadas em clubes municipais e bibliotecas. Que considera o prédio da Câmara de 

Fortaleza o metro quadrado mais ocioso do município, pois, se reúnem apenas uma vez por semana, 

por isso, devem pensar em soluções visto que para atrair empresas o município precisa de estruturas 

prontas e gostaria que os vereadores se concentrassem primeiro na questão da segurança. Relatou que 

a população precisa de empregos e se existe o pensamento de reforma dos barracões, as pessoas que 

trabalham no local terão que ser retiradas. Em seguida o PRESIDENTE disse não entender que a 

Câmara seja um espaço ocioso porque todo munícipio tem sua câmara com sua função. Que este prédio 

serve bastante à população, pois, nele ocorrem diversas reuniões, formaturas, ações e assuntos 

administrativos da mesma. Quanto a questão da sala, relatou que não quer beneficiar ou prejudicar as 

pessoas, mas, o cômodo anexo a Câmara não é ocioso, pois, existem móveis e arquivos guardados e não 

existe outro local para serem transferidos, mas irá avaliar junto ao jurídico, porém, apesar de entender 

a situação, não é mérito da Câmara fazer este tipo de cessão, a não ser que seja apresentado parecer do 

jurídico que faça o Presidente pensar ao contrário, mas entende que no momento a Câmara não pode 

fazer este tipo de cessão. Disse concordar com a união dos dois grupos da terceira idade, visto que 

Fortaleza não tem tamanho para ter dois grupos e utilizar o clube municipal para isso é uma boa 

sugestão. Já o clube da melhor idade poderia serutilizado pela ASSOCIART já que o local onde a mesma 

está é o mais crítico e depois de organizar a associação, que transfira o CRAS para o local. Sobre 

reunião do SEBRAE, informou que foi convidado como Presidente da Câmara, assim como a prefeita 

pelo cargo que a mesma ocupa, que foi formado grupo de discussão, realizada palestras e haverá 

outros encontros. Esclareceu que a reunião seria realizada na parte da manha no salão paroquial, 

houve mudança de horário e foi transferida para a Câmara porque no salão não poderia ocorrer. Disse 

que não foi sua iniciativa e nem da prefeita, mas sim da Votorantim junto com o SEBRAE. Concordou 

com a fala do colega Fernando sobre a não participação dos demais vereadores e disse que a esperança 

é que esta reunião traga frutos ao município. Não havendo mais assuntos a serem discutidos no grande 

expediente passou-se a ORDEMDO DIA com a seguinte pauta: Votação em segundo turno dos projetos 

de lei nº 02 e 05/15 - “Dispõemsobre a concessão de uso de terrenourbano para o desenvolvimento de 

atividadesindustriais e dáoutrasprovidências”, respectivamenteàsempresasMóveisRústicos Fortaleza 

e Elite MóveisRústicos, aprovadosporunanimidadeemsegundavotação.Apósdiscussõessobrevotaçao 

dos demaisprojetosnestesentido, independente do envioounão da intenção de emprego, emacordo o 

Plenáriodecidiuvotarapenasosprojetos das empresasqueenviaram as referidasintenções, dando o 
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prazo de maisumasemanaaosdemais para quepudessemapresetarsuasitençoes, 

ficandoresponsáveisporentraremcontato com as empresasosvereadoresAdenilson, Evair eErnane. O 

vereadorJurubeldisseque se realmente a pessoativerintersse no terreno, elavirá à Camara. Sobre o 

custo de umaobra, dissequerealmente o terrenoequivale a 2 ou 3%, 

conformeditopelocidadãoRomilson.Queoslotessendorepassados para as empresasporcessão, 

asmesmasnãoconseguemlevantarnenhum capital com o terreno, pelofato de ser da prefeitura e não 

serve comogarantia. O vereador Fernando sugeriuqueosfuncionários da Camaraentrasseemcontato 

com as empresasqueaindanãoenviaram as intençoes, respondidopelopresidentequeesta é umaação da 

comissão. Ditopelovereador Wilson quecasoapareçammaisprojetosoferecendoquantidademaior de 

emprego e quenãotenhaterreno, osvereadoresirãovotaraquelasquemaisoferecerem, 

respondidopeloPresidenteque sera feitaavaliação, e para a prefeitaenviartaisprojetos, a 

mesmateráqueterprevisão se terálote para todos. Votação dos projetos de leinº 03, 04, 07, 08, 09, 12, 

14 e 16/15 - “Dispõemsobre a concessão de uso de terrenourbano para o desenvolvimento de 

atividadesindustriais e dáoutrasprovidências”, respectivamenteàsempresas: Marcelo Silva Coimbra –

ME; Auto Peças 3 N; Construtora e Pinturas Cruzeiro do Sul – LTDA/ME; Agropecuária e Pet Shop 

Nossa Sra. do Rosário; José Pedro Ribeiro; Edivaldo José da Silva; São Sebastião Locação; Construtora 

São Pedro de Fortaleza –LTDA. Aprovados por unanimidade em primeiro turno. Dito pelo Presidente 

que o mesmo espera que quando a prefeitura for regularizar estes lotes através de decreto, que faça 

com que estas empresas cumpram a obrigação de gerar emprego, do contrário, devem ser tomados de 

voltaos lotes, pois, assumir compromissos não é obrigação, mas, cumprir o que assume sim. 

Lembrando que não adianta ceder lote para quem não vai gerar emprego, pois, a cidade não estará 

ganhando com isso, uma vez que precisa de empregos.Em seguida foram colocados em votação os 

requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade.O Presidente convocapara 

segunda reunião ordinária do mês de setembro, a realizar-se no dia 14, às 19:00 horas.Nada mais a 

tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que depois de verificada e 

aprovada será assinada pelos vereadores presentes.   


